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Книги: 

             „Да докоснеш звезда“                                                           Цена: 10.00 лв 

Съдържа седемгодишния опит на авторката с най-различни холистични 
системи за изцеление като су-джок, бахови есенции, психопрограмиране, 
визуализация и много други, както и безценните й срещи с духовни учители и 
лечетели. Това е личният й опит по пътя на изцелението на малката й дъщеря 
Димана. 

„Пътят на сърцата“ - Уникална програма за привличане на Любов и  
подобряване на взаимоотношенията ни с другите хора.                 
Програмата е 40 - дневна и съдържа препоръки и техники за всеки ден, чиято цел 
 е да променят честотата на нашето излъчване, така че то да привлича вибрации  
от високочестотния спектър, каквито са Любовта и Благоденствието. 
                                                                                                                         Цена: 12.00 лв 

Аудио книги: 

         „Уроци по сътворяване“ – Аудио книгата съдържа 10 урока в mp3 формат,  
които можете да слушате докато почивате или шофирате, или във всеки друг  
момент, когато чувствате, че имате нужда от повече яснота за своите цели,  
постъпки и намерения. Всички уроци са с продължителност 5-7 минути и  
съдържат синтезирани практически препоръки по съответните теми.                  
                                                                                                                                        Цена: 20.00 лв                                                              

         „Божествената искра“- Аудио книгата съдържа седем медитации, които 
носят образност, която ви свързва с Вашето подсъзнание и с Източника, от Който  
произлизат всички неща. Те ще ви помогнат да увеличите Силата си да създавате  
своята реалност. Оставете се думите да ви водят, да извикват у вас спомени,  
асоциации и необичайни усещания. Ще усетите, че съзнанието ви се разширява,  
а вие се чувствате по-самоуверени и устойчиви.                                         Цена: 20.00 лв                                                                                       
 
За контакти: 
Марияна Анастасова 
e-mail:marijanna@abv.bg              
GSM: 0878 558810 
www.poznanieto.net 

 



 

 

                                                              Онлайн семинари: 

Усвоявайте в удобно за Вас време и място! 

Онлайн семинар „Медитацията – връзка с източника“ 
                                                                                                             Безплатно 
“Су Джок – чудото в твоите ръце“ 
                                                                                                             Безплатно 
Видео представяне на 28 – дневната програма за отслабване и пречистване,  

основана на Петте Първоелемента   
                                                                                                             Безплатно 
Видео представяне на програмата „Пътят на сърцата“ 
                                                                                                             Безплатно 

                НОВО! Онлайн курс по медитация „Силата в теб“- 4 модула 

Чрез медитацията ние увеличаваме жизнената си енергия, която е в основата 
на здравето и благополучието ни. 

Може да промените личната си реалност само, ако се освободите от ролята си 
на жертва и приемете ролята си на Творец! 

                                                                            Цена: 160 лв за всичките четири модула 

                      Тренинг - семинар „Тялото – вълшебният инструмент“ 

Нека помним, че нашите тела винаги ще отразяват до съвършенство всичко онова, 
което се случва в съзнанието ни. Те са великолепни инструменти, показател и 

проявление на най-могъщата творческа сила във Вселената- собственото ни Съзнание. 

                                                                                                                        Цена: 39.00 лв 

                28 – дневна програма за отслабване и пречистване, 
основана на Петте Първоелемента 

Подарете на себе си това невероятно Знание и Преживяване, а на околните – 
удоволствието да се насладят на Вашия нов външен вид, излъчване и чар! 

                                                                                           Цена за целия курс: 40.00 лв 

                       Сътвори си свят – онлайн видео семинар 

Да направим крачка към Осъзнатото Сътворяване – това е 

целта на тази наша среща! 

Този семинар ще ви даде инструменти, под формата на 

практически техники и  препоръки, свързани с различни аспекти 

на нашия живот, като здраве, благополучие и взаимоотношения. 

Но само вие можете да стартирате процеса на Сътворяване на 

своя Свят!                                                      Цена: 30.00 лв 

         Пътят на сърцата 1 - НАЧАЛОТО – онлайн курс за привличане на Любов  

с  ПОДАРЪК аудио книга 

Да се научим да привличаме Любовта за 40 дни в 5 семинара! 

                                                                                                Цена за целия курс: 60.00 лв 

Пътят на сърцата 2 – ПРОЗРЕНИЕТО – второ ниво на онлай курса за 
привличане на Любов 

5 семинара, в които ще се запознаем с една мистериозна, непозната част от нас, 
която чака да бъде открита! 

                                                                                              Цена за целия курс: 60.00 лв 

  Су Джок – Системи на съответствие – I ниво 
                                                                                              Цена за целия курс: 60.00 лв 

  Су Джок – Терапия по потока на енергиите – меридиани - II ниво 
                                                                                             Цена за целия курс: 60.00 лв  

    Су Джок  - Терапия по потока на енергиите – чакри – III ниво 

                                                                                             Цена за целия курс: 60.00 лв 

Ако заявите участие едновременно за 2 семинара, може да ползвате 10% отстъпка 
от общата цена! 



 

 

„Различните деца – най-големият шанс в живота ни“ 

Благотворителен онлайн семинар 

Всяко критично събитие в живота ни има за цел да ни накара 
да се обърнем към себе си и да се вгледаме там… 

Ако сте готови да преодолеете собствените си ограничаващи 
представи и убеждения, ако сте отворени за концепцията, че 

сътворяваме сами всичко, през което преминаваме… ще ви 
очаквам в тази виртуална среща. 

ПОДАРЪК ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО 
ИМЕЙЛ! 

СЕМИНАРЪТ Е БЛАГОТВОРИТЕЛЕН! 

Няма такса, приемат се дарения, без ограничения на размера. 

Те ще бъдат предоставени на някой от Дневните центрове за деца със 

затруднения в България. 

 

"ИЗЛЕКУВАЙ МИСЛИТЕ СИ" 

Онлайн курс в два модула 

Вашите мисли разболяват и лекуват тялото Ви и нещо 
повече - само те могат да правят това! 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДАРЪЦИ НА ОБЩА 

СТОЙНОСТ - 75 ЛВ! 

 Лична консултация по имейл или скайп, свързана с 
конкретен житейски казус или личен проблем (30 лв) 

 Книгата „В търсене на Панацея” в ел. формат (25 лв), с 
автори - Марияна Анастасова и маг.фарм. Никола 
Мангалджиев, един от най-големите познавачи на билките 
у нас и най-добрият изследовател на Златния корен. В 
книгата ще намерите препоръки за здравословен живот и 
как да си помогнете със силата на лечебните растения. 
 Талон за отстъпка – 10% за следващ семинар или книга по 

избор, който важи до 30 януари 2015 г. 
 Специална, водена медитация с музика и глас  

                           „Изворът на изцелението” (20 лв) 
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